
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

MTNالمساهمة المغفلةاـ سوري   
  المختصرة  المرحلية ـةالقوائـــم الماليـ

  9200 حزيران 30
  

)غيــر مدققــة(





MTNسوريا المساهمة المغفلة   
 

   وتقرأ معهاالمختصرة  المرحليةتشكل جزءاً من هذه القوائم المالية 16  إلى1إن اإليضاحات المرفقة من 
2 

   المرحليةالشـامل  قائمة الدخل
  

   حزيران30شهر المنتهية في أللثالثة     حزيران30شهر المنتهية في أللستة    

2008  
 )غير مدققة(

 2009  
 )غير مدققة(

 2008  
 )غير مدققة(

 2009  
 )غير مدققة(

إيضاح 
 

    ليرة سورية  ليرة سورية  يرة سوريةل  ليرة سورية

 17,516,414,489  18,453,201,688   9,177,350,271  9,645,056,833 
 

 إجمالي اإليرادات 
          

(6,580,470,220)  (8,669,037,542)  )3,454,091,507(  (4,525,471,994) 
 

 
حصة المؤسسة العامة لإلتصاالت 

  من اإليرادات
          

  سوريا من اإليراداتMTNحصة    5,119,584,839  5,723,258,764  9,784,164,146  10,935,944,269
          

(4,884,885,500)  (5,175,024,328) 
 

)2,529,294,048( 
 

 المصاريف التشغيلية   )2,677,427,458(
          

 مجمل الربح   2,442,157,381  3,193,964,716  4,609,139,818  6,051,058,769
          

(2,129,940,132)  (2,221,354,009)  )1,098,582,331(  
 

(1,164,154,870)
 

 
مصاريف البيع والتسويق 

 والمصاريف اإلدارية
 الآاتستها 4  )97,484,823(  )67,549,073(  (193,863,713)  (157,499,792)

  إطفاءات  5  )57,884,394(  )55,750,573(  (108,697,053)  (71,860,712)
  عموالت مصرفية    )17,188,065(  )24,978,311(  (36,297,397)  (52,193,157)
  مخصص الديون المشكوك بتحصيلها    )9,846,084(  )38,317,353(  (25,910,042)  (52,383,864)

50,312,550 
 

(57,752,787) 
 

)20,766,391( 

  
33,835,648 

 
 

أخرى  ) مصاريف(ات ايراد
 بالصافي

           
 ربح التشغيل   1,129,434,793  1,888,020,684  1,965,264,817  3,637,493,662

          

 255,009,694 
 

 448,253,672 
 

134,069,606 
 

234,116,575 
 

 إيرادات الفوائد 
 تكاليف التمويل   )141,071,866(  )87,095,805(  (266,851,893)   (157,263,818)

          
 الربح قبل الضريبة   1,222,479,502  1,934,994,485  2,146,666,596  3,735,239,538

          

(494,565,919)  (241,405,215) 
 

)257,493,912( 
 

(139,749,261)  ضريبة الدخل 11 
          

  صافي ربح الفترة   1,082,730,241  1,677,500,573  1,905,261,381  3,240,673,619
       

 الدخل الشامل   1,082,730,241  1,677,500,573  1,905,261,381  3,240,673,619
         

 النصيب األساسي للسهم في األرباح 12  360.91  559.16  635.09 1,080.22
         
         

 
 
 
  
  



MTNسوريا المساهمة المغفلة   
 

   وتقرأ معهاالمختصرة  المرحليةتشكل جزءاً من هذه القوائم المالية 16  إلى1إن اإليضاحات المرفقة من 
3 

   قائمة المرآز المالي المرحلية
  2009 حزيران 30في آما 

   2008   آانون األول 31 
  )مدققة(

  2009 حزيران 30
 )غير مدققة(

 

  إيضاح
 الموجودات   ليرة سورية  ليرة سورية

 الموجودات غير المتداولة     
1,126,164,507  1,149,044,212  ممتلكات و معدات 4 
9,789,446,863  10,456,353,623   لملموسةالموجودات غير ا 5 

10,915,611,370  11,605,397,835    
 الموجودات المتداولة      

 المستحق من المؤسسة العامة لالتصاالت   851,250,351  1,042,105,383
 المخزون   280,758,520  302,155,063

 أرصدة مدينة أخرى   4,788,660,798  3,654,158,948
 ذمم مدينة   1,574,777,937  1,366,950,264
1,251,136,939  615,687,363  مشاريع قيد التنفيذ  

 نقد و ودائع لدى البنوك 6  20,237,736,813  21,011,437,343
28,627,943,940  28,348,871,782    
 وجوداتمجموع الم   39,954,269,617  39,543,555,310

 و المطلوبات المساهمينحقوق      
 المساهمينحقوق      

  رأس المال المدفوع 7  1,500,000,000  1,500,000,000
 االحتياطي القانوني   750,000,000  750,000,000

 األرباح المدورة   12,653,515,483  11,748,254,102
 مجموع حقوق المساهمين   14,903,515,483  13,998,254,102

       
 المطلوبات غير المتداولة     

 توزيعات أرباح غير مدفوعة   8,378,220,159  8,176,581,160
 أرصدة دائنة أخرى طويلة األجل   615,930,557  600,017,570

8,776,598,730  8,994,150,716    
  المتداولةالمطلوبات     

 أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة 8  2,069,208,347  3,030,184,895
 المستحق الى المؤسسة العامة لالتصاالت   3,039,650,239  3,074,685,429
 ذمم دائنة   4,744,959,272  4,152,381,460

 أرصدة قصيرة األجل لقروض طويلة األجل 9  74,979,764  177,516,051
 مخصص ضريبة الدخل 11  241,405,215  879,028,964

 أرصدة دائنة أخرى   5,886,400,581  5,454,905,679
16,768,702,478  16,056,603,418    
  مجموع المطلوبات   25,050,754,134  25,545,301,208

       
 و المطلوباتالمساهمين  حقوقمجموع    39,954,269,617  39,543,555,310

  
 : من قبل2009 تموز 8 بتاريخارة داإل مجلس بالنيابة عن أعضاء المرحليةتمت الموافقة على إصدار القوائم المالية لقد 

  
  
  

 رئيس مجلس اإلدارة   المدير المالي

 جمال رمضان   كمال سنتينا



MTNلة سوريا المساهمة المغف  
  المرحلية المساهمين قائمة التغيرات في حقوق 

  2009 حزيران 30 أشهرالمنتهية في لفترة الستة
 

   وتقرأ معها المختصرة المرحلية تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية16 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
4 

  
  رأس المال المدفوع  القانونيحتياطي اال  األرباح القابلة للتوزيع  المساهمينمجموع حقوق 

 )غير مدققة (2009  حزيران03 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية
             

 2009 آانون الثاني 1الرصيد في  1,500,000,000  750,000,000  11,748,254,102  13,998,254,102
  مل للفترةإجمالي الدخل الشا -  -  1,905,261,381  1,905,261,381

   *أرباح موزعة -  -  (1,000,000,000)  (1,000,000,000)
 2009 حزيران 30الرصيد في  1,500,000,000  750,000,000  12,653,515,483  14,903,515,483

         
 )غير مدققة( 2008 حزيران 30       

  2008 آانون الثاني 1يد في الرص 1,500,000,000  750,000,000  9,791,103,856  12,041,103,856
 إجمالي الدخل الشامل للفترة -  -  3,240,673,619  3,240,673,619

 *أرباح موزعة  -  -  (3,989,434,000)  (3,989,434,000)
  2008  حزيران30الرصيد في  1,500,000,000  750,000,000  9,042,343,475  11,292,343,475

  
  
: 2008( ليرة سورية، 333.33 ليرة سورية وحيث آان نصيب آل سهم 1,000,000,000 بقيمة 2007 عن عام  للمساهمين توزيع جزء من األرباح المحتجزة العادية قررت الهيئة العامة2009  نيسان13 بتاريخ* 

). ليرة سورية1,329.81 ليرة سورية، نصيب آل سهم 3,989,434,000



MTNسوريا المساهمة المغفلة   
  لمرحليةقائمة التدفقات النقدية ا

  2009 حزيران 30
 

   وتقرأ معها المرحلية المختصرة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية16 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
5 

ة  أشهر المنتهيلفترة الستة
  2008  حزيران30في 

 )غير مدققة(
 

  المنتهية فيلفترة الستة أشهر
  2009  حزيران30

)غير مدققة(

 

  إيضاح
     ليرة سورية  ليرة سورية

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 13    
 الربح قبل الضريبة   2,146,666,596  3,735,239,538

 : للبنود التاليةالتيتعد     
 واطفاءات الكاتستها  5 و 4  2,023,451,951  2,016,132,860

  مؤونة مخزون بطيء الحركة  851,580  -

 مخصص الديون المشكوك بتحصيلها    25,910,042  52,383,864
  و معداتممتلكات  بيع  أرباح ناجمة عن   (2,857,486)  -

  مؤؤونة التزامات طارئة   -  22,290,000
 مؤونة عموالت كفالة حسن تنفيذ   15,912,987  13,013,994

 فوائد مصاريف ال   266,851,893  157,263,818
 فوائدإيرادات ال   (448,253,672)  (255,009,694)

       5,741,314,380 
  رأس المال العامل فيتغيراتالالربح التشغيلي قبل    4,028,533,891 

 المستحق من المؤسسة العامة لإلتصاالت   190,855,032  (31,959,540)
 المخزون   20,544,963  (127,158,301)
 أرصدة مدينة أخرى   (1,142,132,104)  (743,782,032)
  مشاريع قيد التنفيذ   635,449,576   (401,342,175)
 ذمم مدينة   (233,737,715)  (104,557,515)

 ى المؤسسة العامة لإلتصاالتالمستحق ال   (35,035,190)  307,616,124
 ذمم دائنة   592,577,812  674,388,666
 أرصدة دائنة أخرى   431,494,902  705,779,771

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   4,488,551,167  6,020,299,378
 ضريبة الدخل المدفوعة 11  (838,988,142)   (882,488,749)

 صدة دائنة أخرى طويلة األجلأر   -  (6,149,690)
  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   3,649,563,025  5,131,660,939

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 13    
 شراء ممتلكات و معدات 4  (217,459,682)           (301,394,605)

  بيع ممتلكات و معدات منالنقد المحصل     3,573,750     -
 إضافات على الموجودات غير الملموسة 5  (2,496,494,998)        (1,361,026,702)
  ودائع لدى البنوك   (4,812,037,682)   (1,450,483,141)

 فوائد مقبوضة    415,843,104            263,648,693
   النقدية المستخدمة في األنشطة االستثماريةصافي التدفقات   (7,106,575,508)      (2,849,255,755)

 يةنشطة التمويلاألالتدفقات النقدية من  13    
 أرباح مدفوعة   (798,361,001)      (943,011,774)
 تسديدات قروض    (105,695,117)           (123,619,192)

  ذات عالقةأرصدة دائنة ألطراف   (1,223,525,281)        352,012,458
 فوائد مدفوعة   (1,144,330)               (3,294,740)

  يةالتمويل نشطةاألصافي التدفقات النقدية المستخدمة في   (2,128,725,729)        (717,913,248)

  الزيادة في النقد وما في حكمه)النقص (صافي   (5,585,738,212)        1,564,491,936
 النقد وما في حكمه في بداية الفترة   11,717,152,547        10,734,194,480
 ية الفترةالنقد وما في حكمه في نها 6  6,131,414,335         12,298,686,416
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